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Rok szkolny 2017/2018: Zachęcamy do zapoznania się z ofertą biletową 

skierowaną do uczniów i szkół 

Bilet semestralny lub na rok szkolny – to specjalna oferta, przygotowana z myślą  

o uczniach. Zachęcamy do zapoznania się z nią. Organizatorom wycieczek szkolnych 

przypominamy natomiast o bilecie grupowym i przejazdach zorganizowanych. 

Miasto Poznań dostosowuje ofertę biletową do potrzeb mieszkańców. Z myślą o uczniach w taryfie 

znalazły się korzystne cenowo bilety okresowe. Wychodząc naprzeciw potrzebom organizatorów  

wycieczek szkolnych, ofertę przewozów zorganizowanych wzbogacono o bilet grupowy. Poniżej 

przedstawiamy najważniejsze informacje. 

Dla uczniów 

Bilet semestralny 

To oferta dla dzieci i młodzieży uczącej się do ukończenia 23. roku życia. Warunkiem jest 

uczęszczanie do szkół znajdujących się na terenie Poznania i miejscowości objętych porozumieniami 

międzygminnymi.  

Podstawą do korzystania z tego typu biletu jest ważna legitymacja szkolna lub imienna karta PEKA 

z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu (informacja o uprawnieniu jest zapisywana w 

Punkcie Obsługi Klientów ZTM, po okazaniu wyżej wymienionej legitymacji). 

Bilety semestralne występują w wersji na 120 lub 150 dni, można je kupić na strefy: A, A+B lub 

A+B+C. 

Bilet na rok szkolny  

Jest skierowany do dzieci i młodzieży uczącej się do ukończenia 23. roku życia, uczęszczającej do 

szkół znajdujących się na terenie Poznania i miejscowości objętych porozumieniami 

międzygminnymi.  

Podstawą do korzystania z tego typu biletu jest ważna legitymacja szkolna lub imienna karta PEKA 

z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi 

Klientów ZTM, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej. 



 

 

Bilet na rok szkolny jest ważny przez 10 miesięcy od 1 września do 30 czerwca, można go wykupić 

na strefy: A, B, C, A+B, B+C lub A+B+C. 

Karta PEKA 

Bilety okresowe (na sieć i trasowane) i specjalne zapisywane są na imiennej karcie PEKA. 

Pierwszą imienną kartę PEKA można uzyskać bezpłatnie, po złożeniu wniosku o jej wydanie  

(w imieniu dzieci wniosek składają rodzice lub opiekunowie prawni). Najprostszym  

i najwygodniejszym sposobem jest złożenie takiego wniosku przez Internet - wystarczy wypełnić 

wniosek dostępny na stronie internetowej www.peka.poznan.pl, dołączyć zdjęcie w formacie jpg lub 

png, a później odebrać kartę w wybranym przez siebie Punkcie Obsługi Klienta ZTM.  

Wniosek można wypełnić i złożyć także w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM. 

Karta wydawana jest za okazaniem dokumentu potwierdzającego jego tożsamość lub innej osobie - 

na podstawie pisemnego upoważnienia z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru dowodu 

osobistego osoby odbierającej). Przy odbiorze karty można wgrać przysługującą użytkownikowi ulgę 

(także do Biletu Metropolitalnego). 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.peka.poznan.pl 

Lista adresowa Punktów Obsługi Klienta ZTM i informacje o taryfie znajdują się również na stronie 

internetowej www.ztm.poznan.pl 

Bilety specjalne dla uczniów - cennik 

Bilet semestralny oraz na rok szkolny to bilety specjalne, zapisywane na karcie PEKA.  

Ceny biletów semestralnych i na rok szkolny przedstawiają się następująco: 

Rodzaj biletu Okres ważności Strefa Cena 

Bilet na rok szkolny 1.09 – 30.06 A 408,00 zł 

Bilet na rok szkolny 1.09 – 30.06 B 198,60 zł 

Bilet na rok szkolny 1.09 – 30.06 C 198,60 zł 

Bilet na rok szkolny 1.09 – 30.06 A+B 510,30 zł 

Bilet na rok szkolny 1.09 – 30.06 B+C 367,90 zł 

Bilet na rok szkolny 1.09 – 30.06 A+B+C 705,00 zł 

Bilet semestralny 120 dni A 155,00 zł 

http://www.peka.poznan.pl/


 

 

Bilet semestralny 120 dni A+B 207,00 zł 

Bilet semestralny 120 dni A+B+C 311,00 zł 

Bilet semestralny 150 dni A 185,00 zł 

Bilet semestralny 150 dni A+B 250,00 zł 

Bilet semestralny 150 dni A+B+C 380,00 zł 

 

Dla szkół 

Jednocześnie przypominamy, że w ofercie ZTM znajdują się specjalne propozycje dla grup 

zorganizowanych (w tym dla grup szkolnych).  

Bilet grupowy dla uczniów szkół podstawowych 

Od 1 lipca 2017r. w ofercie znajduje się bilet grupowy w formie papierowej. Koszt 10-godzinnego 

biletu to 50 zł. Na jego podstawie w strefie A+B+C może podróżować do 30 uczniów szkół 

podstawowych i maksymalnie dwóch opiekunów.  

Bilet grupowy można kupić w Punktach Obsługi Klienta ZTM oraz w biletomatach stacjonarnych. 

Przejazdy zorganizowane 

To specjalna oferta dla uczestników imprez i wydarzeń trwających do 14 dni. Obejmuje ona 

uczestników imprez i wydarzeń kulturalnych, religijnych, naukowych, gospodarczych, sportowych, 

artystycznych, rozrywkowych itp., w zorganizowanych grupach liczących nie mniej niż 10 osób. 

Postawą skorzystania z oferty jest podpisanie z ZTM umowy, która określi warunki przejazdów: 

dokumenty przewozu, termin, opłatę. Szczegółowe informacje, w tym cennik i dane kontaktowe 

zamieszczone zostały w zakładce Komunikacja/Przejazdy zorganizowane na stronie internetowej 

www.ztm.poznan.pl. 

W sprawach związanych z biletem grupowym oraz przejazdami zorganizowanymi prosimy o kontakt 

z Jakubem Gumnym, tel. 61 8346 107, e-mail: j.gumny@ztm.poznan.pl   

mailto:j.gumny@ztm.poznan.pl



